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นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
(Corporate Governance Policy) 

บริษทั เอน็.ซี. เฮ้ำส์ซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) 
 

คณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซ่ิง จ  ากัด (มหาชน) ก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการ โดยเล็งเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในระยะยาว บริษทัมุ่งเน้นการ
ประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีระบบจดัการอย่างมืออาชีพ และมีความโปร่งใส โดยมี
คณะกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีกลไกการควบคุมและ
การถ่วงดุลอ านาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใสตรวจสอบได ้มีการจดัให้มีระบบการ
ควบคุมและบริหารความเส่ียง การค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู ้ถือหุ้นและมีความ
รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย และการเปิดเผยขอ้มูลอย่างชัดเจนต่อนักลงทุนในเวลาท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนการดูแลสนบัสนุนผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
อยา่งถูกตอ้งและชอบธรรม  

โดยนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัแบ่งออกเป็น 5 หมวด รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทั 
2. สิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ และบทบาทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
4. การควบคุมและบริหารความเส่ียง 
5. จรรยาบรรณธุรกิจ 

 
ทั้งน้ี ใหมี้ผลตั้งแต่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2554 เป็นตน้ไป 

     
 

        
 

(นายสุธรรม ชชัวาลวงศ)์ 
       ประธานกรรมการ 

            บริษทั เอน็.ซี. เฮา้ส์ซ่ิง จ  ากดั (มหาชน) 
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หมวด 1  
คณะกรรมกำรบริษทั 

1. ภำวะผู้น ำและวสัิยทศัน์ 

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลฝ่ายจัดการเพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตก้รอบ
ของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความรับผิดชอบ 
ซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการ และความมัน่คงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนการมีระบบการสอบ
ทานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อกฎหมาย และมีการควบคุมท่ีดี เพื่อให้ระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษทั  

คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาการก าหนดและแยกบทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ระหวา่งคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ
อยา่งชดัเจน  โดยอ านาจการอนุมติัสูงสุดเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

 
2. องค์ประกอบของคณะกรรมกำร กำรแต่งตั้งและควำมเป็นอสิระ 

2.1 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร โดยคณะกรรมการ
จะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์คุณสมบติัตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ียงัพิจารณาถึงประสบการณ์ความรู้ความสามารถท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ จากนั้นจึงน ารายช่ือเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
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2.2 คณะกรรมการให้ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจ านวน
กรรมการทั้งคณะ  

2.3 ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน
หน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั
นั้น ให้จบัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนาน
ท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก ต าแหน่ง โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้ง
ใหม่ได ้

2.4 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้

2.4.1  ผูถื้อหุน้คนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2.4.2 ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.4.1 เลือกตั้งบุคคล

เดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได ้

2.4.3 บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู ้ได้รับเลือกตั้ งเป็น
กรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ี
บุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้ งในล าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู ้
ออกเสียงช้ีขาด 

2.5 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่
มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายมหาชนเขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่งใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนตามวรรคหน่ึง จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 

2.6 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได ้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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3 ประธำนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำร 

 ประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถมี
ประสบการณ์และคุณสมบติัท่ีเหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจโดย
แยกหนา้ท่ีการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารงานออกจากกนั 

 ประธานกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผดิชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการ โดยมีหนา้ท่ี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้  

 กรรมการผูจ้ดัการรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัในการบริหารจดัการ เพื่อให้
บรรลุตามแผนท่ีวางไว ้

 

นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ 
เพื่อให้กรรมการผูจ้ดัการของบริษัทสามารถบริหารงานและจดัสรรเวลาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทจด
ทะเบียนอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการไวไ้ม่เกิน 3 แห่ง 

 

4 คุณสมบัติของคณะกรรมกำร 

4.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีความซ่ือสัตย ์สุ จริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการท างานโปร่งใส และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้
ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้

4.2 มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.3 กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอ่ืนได้ แต่ทั้งน้ีในการเป็นกรรมการ
ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการของบริษทั 

4.4 กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็น
หุน้ส่วนไม่จ  ากดัความรับผดิในห้างหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการในบริษทัเอกชนหรือ
บริษทัมหาชนอ่ืน ซ่ึงประกอบธุรกิจประเภทเดียวกบับริษทั หรือเป็นคู่แข่งขนัของบริษทั 
เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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4.5 กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกนักบัคุณสมบติั
ของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 
ของทุนช าระแล้วของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวข้อง และตอ้ง
สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไม่ให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยให้
ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

กรรมกำรอสิระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้

4.5.1 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม  

หรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

4.5.2 เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ี 

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

4.5.3 เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งใน 

ด้านการเงินและการบริหารงานของบริษทั บริษทัในเครือ บริษัทร่วม บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

4.5.4 เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ราย 

 ใหญ่ของบริษทั 

4.5.5 เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 

 กรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทั 

4.5.6 สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของ
บุคคลดงักล่าว 
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5 หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบทีส่ ำคัญของคณะกรรมกำร 

5.1 บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

5.2 ก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษทั ควบคุม
ก ากบัดูแลการบริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร ให้เป็นไป
ตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายและตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการ
ด าเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขาย หรือโอนกิจการของบริษทั
ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือ หรือรับโอนกิจการของบริษทั
อ่ืนมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั รวมถึงการท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือและขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ก าหนด 

5.3 จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มี
กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจดัการความเส่ียง การรายงานทาง
การเงินและการติดตามผล 

5.4 ดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 

5.5 ก ากบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

5.6 รายงานความรับผิดชอบของตนในการจดัท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กบัรายงาน
ของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปีและครอบคลุมในเร่ืองส าคญัๆ ตามนโยบายเร่ืองขอ้
พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.7  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผูบ้ริหารจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควร ให้
เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีบริหารจัดการบริษัทตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั   

5.8 คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีพิจารณาอนุมติันโยบายการก ากบัดูแลกิจการบริษทัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็น
ประจ าทุกปีเพื่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัการก ากบัดูแลกิจการของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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6 คณะอนุกรรมกำร 

บริษทัไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ดงัน้ี 

6.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 
คนตอ้งมีความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีคุณสมบติัเป็นอิสระตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษทั และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีอ านาจหนา้ท่ี 
ดงัน้ี 

6.1.1 สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทั้ง
รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชี
สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่าจ าเป็นและเป็นเร่ืองส าคัญใน
ระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทัก็ได ้

6.1.2 สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ธุรกิจของบริษทั 

6.1.3 สอบทานให้บ ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

6.1.4 สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบบริหารความเส่ียง (Risk Management) ท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล 

6.1.5 พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของ
บริษทั โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงาน
ตรวจสอบของส านกังานสอบบญัชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.1.6 พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นต่อการเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั
และบริษทัย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.1.7 พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการ
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น 



   8 
 

6.1.8 จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้น
รายงานประจ าปีของบริษัท  ซ่ึ งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1.9 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษทั  ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั

หนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต หน้าท่ี 

และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

6.1.10 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2 คณะกรรมกำรสรรหำ 

คณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 3 คน และกรรมการส่วนใหญ่ตอ้ง
เป็นกรรมการอิสระโดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 
ปี โดยมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

6.2.1 พิจารณาโครงสร้าง องคป์ระกอบ รวมทั้งคุณสมบติัของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 

6.2.2 สรรหาและคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ เม่ือต าแหน่งวา่งลง เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

6.2.3 ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการสรรหา  
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6.3 คณะกรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อย 3 คน และกรรมการ
ส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน และมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

6.3.1 ก าหนดแนวทางและประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

6.3.2 พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ
บริหาร ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบ้ียประชุม โบนัสประจ าปี  และ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั  

6.3.3 พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ ซ่ึงรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน โบนสั
ประจ าปี  และผลประโยชน์ อ่ืนๆ  ทั้ งท่ี เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน  เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

6.3.4 ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการพิจารณา
ค่าตอบแทน 

 
6.4 กฎบัตรของคณะอนุกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษทัมีการพิจารณาอนุมติักฎบตัรของคณะอนุกรรมการเป็นลายลกัษณ์
อักษร เพื่อก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้
คณะกรรมการชุดย่อยช่วยศึกษาและกลัน่กรองงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยขอ้มูลกฎ
บตัรฉบบัเตม็ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุดบน website ของบริษทั 

คณะอนุกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรในปีท่ีผา่นมา
ต่อคณะกรรมการ และรายงานต่อผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี 
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6.5 คณะกรรมกำรบริหำร 
ขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1) ก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลกัในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบั

เป้าหมายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และให้มีอ านาจด าเนินการ
ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบ 
และขอ้บงัคบัของบริษทั 

2) จดัท าโครงสร้างองค์กร อ านาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียด
การคดัเลือก การวา่จา้ง การโยกยา้ย การฝึกอบรม และการเลิกจา้งพนกังานบริษทั 
ยกเวน้ต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

3) พิ จารณ าการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ท่ี กรรมการผู ้จ ัดการน าเสนอ                 
เพื่อกลัน่กรองก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

4) ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่าง ๆ ของบริษทัท่ี
ก าหนดเอาไวใ้หเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5) มีอ านาจพิจารณา กลัน่กรอง การลงทุนธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัหรือธุรกิจท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

6) มีอ านาจพิจารณาอนุมติัการกูย้ืมเงินหรือการขอสินเช่ือเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 
รวมทั้งการช าระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เช่น การใช้
จ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อการจดัซ้ือท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และใชจ่้าย
เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ภายในวงเงินส าหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 500 ลา้น
บาท โดยให้น าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย หากเกินวงเงินท่ีก าหนดให้
น าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

7) มีอ านาจพิจารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จ เงินรางวลั หรือผลตอบแทนต่างๆ ท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

8) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย ในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ
บริษทั 
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7. กำรประชุมคณะกรรมกำร 

 คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 คร้ัง โดยประธานกรรมการบริษทั
และกรรมการผูจ้ดัการ จะเป็นผูดู้แลให้ความเห็นชอบก าหนดระเบียบวาระการประชุม ดูแลให้
เอกสารการประชุมมีสาระขอ้มูล การวิเคราะห์และขอ้เสนอแนะเพียงพอและเหมาะสม ดูแลให้
กรรมการไดรั้บเอกสารการประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 7 วนั เพื่อให้กรรมการมี
เวลาเพียงพอส าหรับการศึกษาและพิจารณา เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของบริษทั จะแจง้นดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และก าหนดวนันดัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

 การพิจารณาวาระต่างๆ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอย่าง
เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเก่ียวขอ้งน าเสนอขอ้มูลประกอบการ
พิจารณา 

 ในการประชุม กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยนยัส าคญัในเร่ืองท่ีพิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น  และตอ้งออกจากท่ีประชุมระหวา่งการพิจารณาเร่ืองนั้นๆ 

 การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงขา้งมาก และหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าวให้บนัทึกค า
คดัคา้นนั้นไวใ้นรายงานการประชุมในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานท่ีประชุมออก
เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีเลขานุการท าหน้าท่ีให้การสนบัสนุนการจดัเตรียมระเบียบวาระ
การประชุม ท าหนงัสือเชิญประชุม ดูแลและจดัการประชุม จดบนัทึกและจดัท าอิสระ ในแต่ละ
วาระมีการแบ่งเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอเพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็นอยา่งรอบคอบโดยทัว่
กนัและมีประธานกรรมการเป็นผูดู้แลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ฝ่าย
บริหารท่ีรายงานการประชุม จดัเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชุม และให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   12 
 

8.       เลขำนุกำรบริษัท 
 “คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้เลขานุการบริษทัรับผดิชอบด าเนินการดงัต่อไปน้ี ในนาม

ของบริษทัหรือคณะกรรมการ 
(1) จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

- ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
- หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อ

หุน้ 
(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือ

ผูบ้ริหาร 
(3) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศ

ก าหนด” 

9. กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย 

เพื่อเป็นการปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทจ.2/2552  เร่ือง  “ การรายงาน 
การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง” บริษทัไดก้ าหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการรายงานการมีส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

1.   ในประกาศน้ี “ผูมี้หนา้ท่ีแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สีย” ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหารซ่ึงด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการอาวุโสข้ึนไป รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี และ
ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน 

2. บริษทัก าหนดใหผู้มี้หนา้ท่ีแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียแจง้แบบรายงานการมีส่วน
ไดเ้สียต่อเลขานุการบริษทัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ดงัน้ี 

กรณีรายงานขอ้มูลคร้ังแรก :  ก าหนดใหแ้จง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียภายใน 30  
วนั นบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติรับรองอนุมติัหลกัเกณฑแ์ละวธีิการรายงาน 
  กรณีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล : ก าหนดให้แจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียภายใน 15
วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลใดๆ 

3. บริษทัก าหนดให้เลขานุการบริษทัมีหนา้ท่ีจดัเก็บแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สีย ณ 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ และน าส่งส าเนาแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียต่อประธานคณะกรรมการ
บริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูมี้
หนา้ท่ีแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สีย 

4. ประกาศน้ีมีผลใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 
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10. ควำมขัดแย้งด้ำนผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชน์
ของผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าว
อยา่งครบถว้น  และในกรณีท่ีกรรมการบริษทัคนใดมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ของเร่ืองท่ี
ก าลงัพิจารณา ก็จะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง 
 

11.  กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 
        บริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทท่ียงัไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทั นอกจากน้ี ระเบียบและวิธีการปฏิบติังานในคู่มือพนักงาน และคู่มือจรรยาบรรณของ
บริษทั มีการก าหนดหา้มพนกังานของบริษทัเปิดเผยความลบัของบริษทัแก่บุคคลภายนอก หรือ
ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในบริษทั แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ และ
ก าหนดบทลงโทษทางวนิยัหากมีการฝ่าฝืน 

  

12.  กำรติดต่อส่ือสำรกบัฝ่ำยบริหำร 

 กรรมการบริษทัสามารถติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริษทั
ไดโ้ดยตรงตามความเหมาะสม โดยการติดต่อส่ือสารนั้นตอ้งไม่เป็นการกา้วก่ายหรือแทรกแซง
จนมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจโดยปกติของบริษทั 

 

13.  ค่ำตอบแทนของกรรมกำร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีแข่งขันได้กับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอท่ีจะดูแลและรักษา
กรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอย่างชัดเจนในรายงานประจ าปี กรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นไป
ตามหลกัการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัและผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 
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14.  กำรอบรมและพฒันำควำมรู้กรรมกำร 

กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่แต่ละท่านจะไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทั กฎระเบียบและ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัอยา่งเพียงพอก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี และกรรมการจะไดรั้บการ
อบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อช่วยให้กรรมการสามารถท าหน้าท่ีและก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

15.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 

ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment)  
เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบติังานในหน้าท่ีของคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 
ในการประเมินผลคณะกรรมการควรเปรียบเทียบวา่ไดด้ าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีได้อนุมติัไวแ้ละ/หรือตามแนวปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีก าหนดไว ้
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หมวด 2  
สิทธิและควำมเท่ำเทียมกนัของผู้ถือหุ้นและบทบำทผู้มีส่วนได้เสีย 

 

1. สิทธิและควำมเท่ำเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการเคารพในสิทธิและตระหนกัถึงหนา้ท่ีในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อ
หุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยผูถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

1.1. สิทธิในการไดรั้บใบหุน้ และสิทธิการโอนหุน้ 

1.2. สิทธิในการรับทราบขอ้มูล ผลการด าเนินงาน นโยบายการบริหารงานของบริษทัอย่าง
สม ่าเสมอและทนัเวลา 

1.3. สิทธิในการรับส่วนแบ่งก าไรร่วมกนัอยา่งเท่าเทียม 

1.4. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น แสดงความเห็น ให้ขอ้เสนอแนะ และร่วมพิจารณา
ตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่างๆ 

1.5. สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ และใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
อิสระ 

นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นทุกรายยงัไดรั้บสิทธิอย่างเท่าเทียมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชีของบริษทั โดยคณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่ง
เท่าเทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุม ทั้งในเร่ืองของการไดรั้บขอ้สนเทศ สิทธิในการซกัถามและการ
ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิของผูถื้อหุ้นในการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และสิทธิในการได้รับขอ้สนเทศอย่างครบถว้น เพียงพอและทนัเวลา เพื่อการตดัสินใจ 
คณะกรรมการสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการออกเสียง
ลงคะแนนโดยการมอบฉนัทะ โดยในการประชุมผูถื้อหุ้นทุกคร้ังคณะกรรมการจะแต่งตั้งกรรมการ
อิสระอยางน้อย 1 คน เป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าประชุม และแจ้งไวใ้น
หนงัสือนดัประชุม  



   16 
 

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ซักถาม โดย
กรรมการมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั   

คณะกรรมการจดัให้มีการการบนัทึกประเด็นซักถามและขอ้คิดเห็นท่ีส าคญัไวใ้นรายงาน
การประชุม และจดัให้มีการจดัท ารายงานการประชุมใหเ้สร็จสมบูรณ์และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผา่น
ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดแ้ต่ไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัประชุม 

2. บทบำทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสีย
ภายใน ไดแ้ก่ พนกังานและผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ 
ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่ง เจา้หน้ี ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยคณะกรรมการไดก้ ากบัดูแลให้
วางระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถเช่ือมัน่ไดว้่าบริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและ
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหสิ้ทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่าน้ีไดรั้บการดูแลอยา่งดี  

คณะกรรมการจดัให้มีการจดัท าคู่มือจรรยาบรรณของบริษทั เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งยดึถือเป็น
แนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจของบริษทั ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการ
ปฏิบติัต่อบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม 
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หมวด 3  
กำรเปิดเผยสำรสนเทศและควำมโปร่งใส 

 

คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทาง
การเงินท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทท่ีตรงต่อความเป็นจริง 
ครบถ้วน เพียงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและ
สถานภาพทางการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทั รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษทั  

คณะกรรมการมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด  

คณะกรรมการจดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทน
บริษทัในการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และให้ความสะดวกแก่นกัลงทุนและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพยท์ัว่ไป
อย่างเท่าเทียมกัน และด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมทั้ งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์บริษัทท่ี 
www.ncgroup.co.th ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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หมวด 4 

 กำรควบคุมและบริหำรควำมเส่ียง 
 

1. กำรควบคุมภำยใน 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้ งในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพจึงไดก้ าหนดภาระ หนา้ท่ี อ านาจการด าเนินการของผูป้ฏิบติังานและ
ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยสิ์นของบริษทัให้เกิด
ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ผูค้วบคุมและประเมินผลออกจากกนัเพื่อให้เกิด
การถ่วงดุลและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

 บริษทัมีฝ่ายตรวจสอบและพฒันาระบบ ท าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินผล มีการจดัท า
คู่มือตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อตรวจสอบให้มัน่ใจวา่การปฏิบติังานหลกัและ
กิจกรรมทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทั การปฏิบติัการ การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ การปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนด การตรวจสอบพิเศษไดด้ าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ฝ่ายตรวจสอบและพฒันา
ระบบ มีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ีโดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในถูกก าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและไดรั้บการ
ประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

 คณะกรรมการให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมาก และได้มีการ
ก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ มีการก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบต่อบริษทัทั้งปัจจยัภายในและภายนอกให้มีความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและยอมรับ
ได ้
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2. กำรบริหำรควำมเส่ียง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2552 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2552 มีมติ 
อนุมติัการก าหนดนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 
 - คณะท างานบริหารความเส่ียงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ก าหนดนโยบายบริหารความ
เส่ียงโดยรวม ซ่ึงต้องครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีส าคญั และจดัท าตารางการประเมินความเส่ียง 
ก าหนดดชันีช้ีวดัความเส่ียง รวมทั้งจดัท ารายงานท่ีเก่ียวกบัความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความ
เส่ียงท่ีบริษทัถือปฏิบติั  

 - แผนงานบริหารความเส่ียงจะต้องสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ท่ีบริษัท
ก าหนด โดยสามารถประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษัทให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม 

 - ทบทวนความเพียงพอของแผนงานบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงประสิทธิผลของ
ระบบและการปฏิบติัตามนโยบายท่ีก าหนด 

 - การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงน้ีต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ
ต่อเน่ืองภายใตก้ารควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารของบริษทั 
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หมวด 5  

จรรยำบรรณทำงธุรกจิ 
 

คณะกรรมการรับทราบถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบว่า ต้องใช้ความ รู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุ้นเป็น
ส าคัญ โดยบริษัทจดัท าข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และ
พนักงาน เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจของบริษทั ด้วย
ความซ่ือสัตย ์สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบติัต่อบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชน
และสังคม รวมทั้งการก าหนดระบบติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง  

นอกจากน้ี บริษทัยงัได้ก าหนดขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานเพื่อให้พนักงานทัว่ไปยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึ งในข้อบังคบัดังกล่าวมีการก าหนด
บทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนขอ้บงัคบั 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


